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-DÜZELTMELER-

Bakanlık İsmi ve Bakanlar Kurulu ifadesi:
Kitabın muhtelif yerlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı ifadeleri geçmektedir. Bilindiği üzere bu bakanlıkların 
isimleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişti. Ancak halen güncel kanunlarımız 4857 ve 5510 gibi kanunlarda bu bakanlık isimleri eski 
haliyle yazılı olduğu için kitapta da değiştirmeyi öncelikle uygun görmemiştik. Ama gelen birkaç soru neticesinde yazıyoruz, bu bakanlıkların 
isimlerini;
-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
-Hazine Ve Maliye Bakanlığı, olarak okumanızı rica ederiz.
Ayrıca 7, 90, 99, 139, 201 ve 293. Sayfalarda Bakanlar Kurulu ifadesi geçmiş. Onun da Cumhurbaşkanlığı olarak düzeltilmesini rica ederiz.

Sayfa 7
Yürütme kaynakları 
Bu paragrafı aynen aşağıdaki gibi düzeltelim.
“İş Hukukunda uygulamaya ilişkin bazı düzenlemeler yürütme organı tarafından yapılır. Yürütme kaynakları; 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yanında bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan yönetmelik, genelge, tebliğlerden oluşmak-
tadır.”

Sayfa 30
Telafi Çalışması 
İlk paragrafındaki 2 aylık süre kitap basıldıktan sonra 4 ay olmuştur.

Sayfa 44
Sağlık Raporu Alma Zorunluluğu
Bu başlık altındaki iki paragrafın yerine aynen şu şekilde düzeltme yapabiliriz.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik 
biriminde görevli olan işyeri hekimlerinden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen 
kararlar kesindir” 

Sayfa 58
Sözleşmenin Feshinde Usul 
İlk iki paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir.  

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih 
bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak 
zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş 
mahkemesinde dava açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya 
başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının 
da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene 
aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. 

Dava ivedilikle sonuçlandırılır. Mahkemece verilen karar hakkında istinaf yoluna başvurulması hâlinde, bölge adliye mahkemesi ivedilikle ve 
kesin olarak karar verir.

Sayfa 66   h) 
Bu paragrafı aynen şu şekilde değiştirilmelidir. Zaten bu bilgi kitabımızın 103. Sayfasında düzeltilmiş haliyle vardır.

“İş Kanunda herhangi bir düzenlemesi olmamakla birlikte 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 70/3 gereğince, kanun dışı 
lokavt yapılması hâlinde işçiler iş sözleşmelerini haklı nedenle feshedebilir. 
Bu durumda kanun dışı greve katılan işçiye kıdem tazminatı ödenmez.”

Sayfa 68
Kıdem tazminatının tavanı
İlk paragrafta geçen ifade mülga 1475 sayılı kanunun halen yürürlükte olan 14. Maddesinde aynen geçen ifade olmakla birlikte müsteşar 
kelimesini göre her kpss öğrencisinin bir anda tüyleri diken diken olduğundan ilk paragrafı şu şekilde düzeltebiliriz.

“Mülga 1475 sayılı kanunun halen yürürlükte olan 14. Maddesi hükmünce toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem 
tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet  memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik 
ikramiyesini geçemez.”İş sözleşmesi sona eren işçinin kıdem tazminatı talep hakkı, 4857 sayılı yasa ek madde gereğince 5 yıllık zamanaşımı 
süresine sahiptir.


